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 دوره مقدماتی

 )2 و 1 اصول( يحسابدار میومفاه اصول -1

 استهالکات محاسبه           آزمایشی تراز هیته         کل دفتر در ثبت         روزنامه دفتر در ثبت:         يحسابدار اتیعمل-2

 دائم حسابهاي بستن          موقت حسابهاي بستن

 ترازنامه               هیسرما حساب صورت            زیان و سود صورت:      یمال يها صورت هیته -3

 ... رهیغ و -4

تکمیلی دوره  

  يحسابدار در آن ثبت نحوه و فروش و دیخر اتیعمل-1

  يحسابدار در آن ثبت نحوه و کاال يموجود یابیارز يها روش -2

  شده يداریخر يکاال شده تمام يبها صورت هیته-3

 فروش يبرا آماده يکاال شده تمام يبها صورت هیته-4

 رفته فروش يکاال شده تمام يبها صورت هیته-5

 يتجار اسناد-6

   بازرگانی _مالی هاي  دوره سرفصل

95زمستان - مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان  

 آموزش عملی حسابداري

)جهت ورود به بازار کار(   
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  آن اصالحات ثبت و یبانک رتیمغا صورت هیته نحوه -7

 حسابها) لیتعد( اصالح-8

 فاکتور و چک يریگ راس محاسبه نحوه-9

 يحسابدار افزار نرم با ییآشنا -10

 حسابها نگیکد میتنظ نحوه و فیتعر -11

 ... رهیغ و -12

 دوره حقوق و دستمزد

 دستمزد و حقوق لیست تهیه نحوه-1

 بیمه لیست تنظیم و تهیه نحوه-2  

 مالیات لیست تنظیم و تهیه نحوه-3  

 يحسابدار افزار نرم در دستمزد و حقوق ستیل ثبت-4

 ماهانه مهیب ستیل میتنظ نحوه و) یاجتماع نیتام( مهیب افزار نرم با کار آموزش-5

 ماهانه حقوق اتیمال ستیل میتنظ نحوه و) یاتیمال امور سازمان( اتیمال افزار نرم با کار آموزش-6

  يحسابدار افزار نرم در آنها ثبت و...)  و سنوات و يدی،عیمرخص(  پرسنل کار انیپا يایمزا محاسبه مراحل-7

 اتیمال و بیمه قوانین با آشنایی-8

  ... رهیغ و-9
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                             یمال يصورتها هیته_3                   حسابها گزارش و ثبت_2                 يحسابدار میمفاه و اصول_1
    هلو يحسابدار افزار نرم با ییآشنا _5                           فروش و دیخر اتیعمل_4
  
  
  
  
  
  

) :ساعت 8( قانون و مقررات مالیاتی  _ 1  
مالیات بر دارایی ها _ 1/1  
مالیات بر دارایی ها _ 2/1  
)مکرر 169ماده ( صورت معامالت فصلی  _ 3/1  
معافیت ها ، قرائن و ضرایب مالیاتی _ 4/1  
آیین نامه نحوه نگارش دفاتر _ 5/1  
دستور العمل هاي دادرسی مالیاتی _ 6/1  
مالیات بر ارزش افزوده _ 7/1  
...و   
) :ساعت  6( قانون کار و تامین اجتماعی  _ 2  
نحوه نگارش قراردادها _ 1/2   
)تامین اجتماعی 28ماده (بیمه اجباري  _ 2/2  
)تامین اجتماعی 37ماده (قرارداد خرید  _ 3/2  
)تامین اجتماعی 38ماده (قرارداد پیمانکاري  _ 4/2  

 ...و 

قوانین مالیاتی و 
 تامین اجتماعی

فشرده حسابداري 
)با نرم افزار هلو(  


